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روزى ،لئو سيالرد فیزیکدان به دوستش هانس بِتِه
گفت به فكر نوشتن خاطرات روزانهاش افتاده است:
«نمىخواهم منتشرش كنم .فقط مىخواهم حقايقى را
براى  اطالع خداوند ثبت كنم ».بِتِه در پاسخ پرسيد:
«آيا گمان مىكنى خداوند از اين حقايق اطالع دارد؟»
سيالرد گفت« :بله ،گمان مىكنم .او از حقايق اطالع
دارد ،اما از اين روايت اين حقايق به قل ِم من بىخبر
است».
 هانس كريستين فون باير در كتاب رام كردن اتم()Taming the Atom

پيشگفتار
وه كه چه خوش آمدى .رسيدنت مبارك باد .خوشحالم كه توانستى  بيايى.
مىدانم كه رسيدن به اينحا كارى ساده نبود .به بيان دقيقتر ،گمان مىكنم اندكى 
از آنچه تو تصور مىكنى دشوارتر بود.
آنچه نخست بايد بدانى  اين است كه براى  آنكه بتوانى  در اينجا باشى 
تريليونها اتم سرگردان مجبور بودهاند به شكلى و از راههايى حيرتانگيز و
سرشار از لطف و محبت در يكجا گردهم آيند تا تو آفريده شوى .يك چنين
گردآمدنى بهقدرى اختصاصى و يگانه است كه پيش از اين هيچگاه کوششى 
براى تحققش بهعمل نيامده است و فقط همين يكبار است كه موجوديتش به
حقيقت پيوسته است .طى سالهاى آينده (اميد مىرود كه) اين ذرات خُ رد بى 
هيچ گله و شكايتى دستاندركار ميليونها کوشش آميخته با مهارت و همكارى 
الزم براى  برپا و يكپارچه نگهداشتن تو و فراهم آوردن حالت بىنهايت
خوشآيند اما عموما كمتر فهميده شدهی معروف به هستى باشند.
اينكه چرا اتمها خود را چنين به دردسر مىاندازند ،براى ما همچنان يك
معما است .تو بودن در سطح اتم ،تجربهاى خوشحال كننده نيست .اتمهاى 
ال به فكر تو نيستند  -يعنى اص ً
تو با همهی توجه مشتاقانهاى كه دارند عم ً
ال
نمىدانند كه تويى هم در كار است .آنها حتى نمىدانند كه خودشان هم در
جايى وجود دارند .چون اتمها ذراتى بىمغزند ،حتى زنده نيستند( .برايت اندكى 
جالب خواهد بود اگر قرار میشد خودت را ذره ذره ،هر بار يك اتم ،با يك
موچين از هم واكنى ،كوهى از غبار نرم اتمى بهوجود میآوری كه هيچ يك از
اتمهايش پيش از اين كار زنده نبودهاند اما جملگى ،يك زمانى تو بودهاند ).اما
همين اتمها ،به گونهاى ،در سراس ِر دورهی هستى تو به يك وسوسهی فراگير
هميشگى پاسخ خواهند داد :تو را ،تو نگهدارند.
اما مشكل اينجاست كه اتمها ناپايدارند و زمان دلبستگىشان كوتاه  -و عم ً
ال
بسيار زودگذر  -است .حتى انسانى با عمر طوالنى ،حداكثر  650,000ساعت
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زندگى مىكند .و زمانى كه اين فرسنگشمار كمفاصله به پايان خود نزديك
مىشود ،يا در نقطهاى  نزديك به آن ،اتمهاى  تو هستیات را به علتهای
نامعلوم متوقف خواهند ساخت ،وجودت را بىصدا از هم تفكيك خواهند كرد
و به راهشان ادامه خواهند داد تا چيزهايى ديگر شوند .و چنين است داستان تو.
با اين حال ،تو ممكن است احساس شادى كنى از اين كه چنين چيزى رخ
مىدهد .بهطور كلى و تا جايى كه ما مىدانيم ،اين پديده همواره در كائنات رخ
مىدهد .ترديدى نيست كه خيلى عجيب است زيرا اتمهايى كه چنين آزادانه و
بهطور ذاتى دستهدسته در جاهايى گرد هم مىآيند تا موجودات زندهی روى 
كرهی خاكى را پديد آورند ،درست همان اتمهايى هستند كه از آن كار دست
برمىدارند و مىروند همان كار را در جايى ديگر آغاز مىكنند .حيات ،هرچيز
ديگرى كه باشد در حوزه يا محدودهی علم شيمى ،بهطرز حيرتآورى مادى 
است :كربن ،هيدروژن ،اكسيژن و نيتروژن ،اندكى  كلسيم ،قدرى  گوگرد و
گردهی سبكى از عناصر ديگر  -نه چيزى كه نتوان در يك رودخانهی عادى پيدا
كرد  -كل آن چيزهايى هستند كه به اين منظور نياز داريم .تنها نكتهی استثنايى 
در اتمهاى پديدآورندهی تو آن است كه چيزى را در قالب تو پديد مىآورند.
البته اين همان معجزهی حيات است.
اتمها چه در گوشههاى ديگرى از كائنات تشكيل حيات بدهند چه ندهند،
بسيارى كارهاى ديگر انجام مىدهند؛ به بیان دیگر ،هرچیز ديگرى را هم كه
در جهان مىبينيم تشكيل مىدهند .بدون اتم ،آب يا هوا يا سنگ ،ستارگان
ِ
ِ
گازى دوردست يا سحابىهاى پر پيچ و تاب يا هيچيك
ابرهاى
يا سيارهها،
از چيزهاى ديگرى كه كائنات را به مادهاى چنين مفيد تبديل مىكنند وجود
نخواهند داشت .اتمها بهقدرى پرشمار و ضرورىاند كه ما خيلى ساده از ياد
مىبريم كه اصوالً به وجودشان نياز داريم .هيچ قانونى وجود ندارد كه بر طبق
آن كائنات ملزم شود خود را از ذرات خرد مادى انباشته سازد يا نور و جاذبه
و ديگر خواص فيزيكى را كه هستى ما بر محور آنها مىچرخد توليد كند.
به عبارت دقيقتر ،هيچ نيازى به وجود كائنات هم نيست .در دورانهايى بس
طوالنى ،كائناتى در كار نبود .اثرى از اتمها يا كائنات هم نبود كه اتمها بتوانند
آن را جوالنگاه خويش سازند .چيزى وجود نداشت ـ هيچ چيزى در هيچ جا.
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پس خدا را شكر كه اتمها پيدا شدند .اما همين كه تو داراى اتم هستى و
اتمها چنين مشتاقانه در يكجا گرد مىآيند ،فقط جزيى از آن چيزى است كه تو
را تا بدينجا رسانده است .براى آنكه تو اكنون در اينجا ،زنده و در آغاز سدهی
بيستويكم باشی و از هوش كافى براى پىبردن به آن نيز برخوردار باشى،
مىبايست وارث زنجيرهی خارقالعادهاى از خوشاقبالىهاى زيستشناختى 
بوده باشى .بقاى حيات در كرهی زمين ،پديدهاى بس دشوار و پيچيده است.
از ميان ميلياردها ميليارد انواع موجودات زندهاى كه از آغاز زمان تاكنون پاى 
به عرصهی هستى نهادهاند ،اغلبشان  99/99 -درصد  -ديگر وجود ندارند.
همچنان كه مىبينى ،حيات در كرهی خاكى نه فقط عمرى كوتاه دارد بلكه
بهطرز نوميدكنندهاى ظريف است و به تارِمويى بستگى دارد .از خصوصيات
شگفتىآور هستى  ما آن است كه ما از كرهاى  برخاستهايم كه خيلى  خوب
به گسترش حيات يارى مىرساند ولى مهارتش در خاموش كردن شعلههاى 
حيات بسى بيشتر است.
عمر هر گونهی زنده در كرهی زمين بهطور متوسط فقط چيزى درحدود
چهارميليون سال ادامه پيدا مىكند ،بههمین علت اگر بخواهى  چهارميليون
سال در عرصهی خاك حضور داشتهباشى بايد همانند اتمهاى تشکیلدهندهی
خودت ناپايدار و تغييرپذير شوى .بايد براى  تغيير دادن همهچيز در وجود
ِ
خويشاوندى گونهاى ،همهچيز  -آماده شوى و
خودت  -شكل ،اندازه ،رنگ،
اين كار را بارها و بارها انجام دهى .به زبان آوردن اين سخن بسى آسانتر است
تا عملى كردن آن ،زيرا فرآيند تغيير ،فرآيندى تصادفى است .خارج شدن از
ساليون) و رسيدن
«گلبول اتمى و پروتوپالسمايىِ آغازين» (بهگفتهی گيلبرت و
َ
به مرحلهی انسان صاحب آگاهی و راستقامت امروزى ،مستلزم آن بوده است
كه تو صفات جديد را بارها و بارها و بهروشى دقيقا زمانبندىشده در يك
دورهی فوقالعاده طوالنى دستخوش جهش كنى .بنابراين در  3/8ميليارد سال
گذشته تو از اكسيژن متنفر شدهاى و سپس به ِگرد آن حلقه زدهاى ،صاحب باله
و دست و پا و بادبانهاى مطمئن شدهاى ،تخم گذاشتهاى ،با زبان دو شاخهات
هوا را بهحرکت درآوردهاى ،صاحب موهاى  لَخت و براق شدهاى ،پشمالو
شدهاى ،در زي ِر زمين زندگى كردهاى ،روى درخت زندگى كردهاى ،جثهاى 
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به بزرگى گوزن داشتهاى يا همچون موش كوچك بودهاى ،و ميليونها چيز
ديگر .كوچكترين انحراف از هر يك از اين جابهجايىها و تغييرات تكاملى،
كافى بود كه امروزه مشغول ليسيدن جلبكهاى آويخته از ديوار غارها باشى 
يا همچون فيل دريايى بر ساحلى سنگى ولو شده باشى يا هوا را از سوراخى 
بر فرق سرت بيرون دهى و براى بهچنگ آوردن يك مشت كِرم ماسهزى و پر
كردن دهانت تا عمق بيست مترى دريا پايين بروى.
تو نه فقط آنقدر خوشبخت بودهاى  كه از روزگاران بسيار كهن به
يك شاخهی تكاملىِ مناسب تعلق داشتى بلكه در عينحال از دیدگاه نياكان
شخصىات بىنهايت ـ يا بهتراست بگوييم بهطرزی معجزه آسا ـ خوشبخت
بودهاى .به اين نكته توجه كن كه در يك دورهی  3/8ميليارد ساله ،دورهاى 
كهنتر از عمر كوهها و رودها و اقيانوسهاى كرهی زمين ،هر يك از نياكان
پدرى و مادرىات از جذابيت كافى براى پيدا كردن يك جفت براى خودش
برخوردار بوده و سالمت الزم براى توليدمثل را داشته است و سرنوشت و
عوامل محيطى نيز بهقدر كافى با او همراه بودهاند كه عمر طوالنى الزم براى 
چنين چيزى را در اختيارش گذاشتهاند .حتى يكى از نياكان مستقيمت زير
پا له نشد ،از هم دريده نشد ،غرق نشد ،از گرسنگى نمرد ،درمانده نشد ،در
جايى  گير نيفتاد ،بىموقع زخمى  نشد ،يا بهشكلى ،از يك عمر کوشش و
جستجو براى تحويل قطرهی كوچكى از مادهی وراثتى خود به شريك و جفتش
در لحظهی مناسب و براى ابدى ساختن تنها توالى تركيبهاى موروثى كه
مىتوانست ـ سرانجام بهطرزی حيرتآور و در يك آن ـ به پيدايش تو بيانجامد
دست برنداشت و منحرف نشد.
اين كتاب به تو مىگويد كه اين همه چگونه رخ داد  -بهويژه آنكه درمىيابيم
ما چگونه از هيچبودن به چيزىبودن رسيديم ،و سپس چگونه ذرهاى از آن چيز
به ما تبديل شد ،و نيز با بخشى از آنچه در آن فاصله و از آن پس رخ داد آشنا
مىشويم .اين البته چيز كمى نيست ،و بههمین علت است كه عنوان كتاب را نيز
با آنكه عم ً
ال تاريخچهی همهچيز نيست ،تاريخچهی تقريبا همهچیز برگزيدهام.
اين كتاب نمىتواند تاريخچه همهچیز باشد ،اما خوشبختانه وقتى خواندنش را
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به پايان مىرسانيم احساس خواهيم كرد كه چنين است.
نقطهی آغاز كار خود من ،هر ارزشى كه مىخواهد داشته باشد ،يك كتاب
مصور علمى بود كه در كالس چهارم يا پنجم بهعنوان كتاب درسى مدرسهی ما
انتخاب شده بود .اين كتاب از نوع كتابهاى درسى رايج در دههی  1950بود ٌ-
فرسوده ،دوستنداشتنى ،سنگين و پر  -اما در يكى از صفحات نزديك به صفحهی
عنوانش تصويرى چاپ شده بود كه توجه مرا با يك نگاه به خود جلب كرد:
نمودارى برشخورده ،درون كرهی زمين را طورى نشان مىداد كه گويى چاقويى 
بهدست گرفته و يك چهارم از حجم كلى آن را با احتياط بريده و برداشتهاند.
بهسختى مىتوان باور كرد كه من تا پيش از آن هيچگاه چنان تصويرى 
را نديده بودم ،ولى  ظاهرا نديده بودم چون خيلى  خوب بهياد مىآورم كه
بهمحض ديدنش از حيرت در جاى خود ميخكوب شدم .راستش را بخواهيد
ِ
روزی من بر اساس تصويرى خصوصى از چند گروه
گمان مىكنم عالقهی آن
موتورسوارِ از همهجا بیخبر شكل گرفت كه در ايالتهاى بيابانى آمريكا و از
لبهی يك پرتگاه بلند به طو ِل  6,040کیلومتر که بين آمريكاى مركزى و قطب
شمال فرورفتگی پیدا میکند پیش میرفتند ،اما توجهم تدريجا و بهروشى 
محققانه بهسوى مفهوم علمى اين نقشه و دريافت اين نكته جلب مىشد كه
فهميدم كرهی زمين از چندين اليهی متمايز تشكيل مىشود و در مركز آن
شرح زير آن حرارتى معادل
كرهاى سوزان از آهن و نيكل قرار دارد كه بر اساس
ِ
حرارت سطح خورشيد دارد ،و بهياد دارم كه با شگفتى وصفناپذيرى از خودم
پرسيدم« :از كجا مىدانند كه چنين است؟»
من حتى يك لحظه در صحت اطالعات یادشده ترديد نكردم ــ امروزه هم
به سخنان دانشمندان همان گونه باور دارم كه به سخنان جراحان ،لولهكشها
و ديگر صاحبان اطالعات ِسرى و محرمانه ايمان دارم ــ اما صادقانه مىگويم
كه نمىتوانستم تصور كنم چگونه ممكن است ذهن آدمى از شكل ظاهر و
تركيبات تشكيلدهندهی فضاهايى سردرآورد كه هزاران کیلومتر پايينتر از او
قرار دارند ،هيچ چشمى آنها را نديده يا اشعهی ايكس هم نتوانسته است در
آنها نفوذ كند .آنچه ديدم در نظرم يك معجزه بود .ارتباطم با دنياى علم از آن
زمان تاكنون همينگونه بوده است.
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من كه شديدا به هيجان آمده بودم كتاب را آن شب با خودم به خانه آوردم و
پيش از شام بازش كردم ـ كه همين باعث شد مادرم دستى بر پيشانىام بگذارد
و از مريض نبودنم مطمئن شود  -و از صفحهی اول شروع به خواندن كردم.
اما نتيجه .كتاب اص ً
ال جالب يا هيجانانگيز نبود .بر روى هم ،مىتوان گفت
قابلفهم هم نبود .بهويژه آنكه به هيچ يك از پرسشهايى كه مشاهدهی آن
تصوير در يك ذهنِ جستجوگ ِر عادى بر مىانگيزد پاسخ نمىداد :كرهی زمين
چگونه صاحب خورشيدى در دل خود شد؟ و اگر چنين خورشيدى در آنجا
آرامآرام مىسوزد چرا زمينى كه با پاى ما تماس دارد داغ نيست؟ و چرا ديگر
بخشهاى درونى زمين مذاب نيستند ــ يا چرا هستند؟ و وقتى هستهی مركزى 
زمين سرانجام مىسوزد و از ميان مىرود آيا بخشى از زمين به درون خالء
حاصل از آن نابودى فروخواهد ريخت و حفرهاى غولآسا بر سطح زمين بر
جا خواهد گذاشت؟ از كجا مطمئنى؟ چگونه از چنين چيزى سر درآوردى؟
اما نويسندهی كتاب بهطرز عجيبى دربارهی اينگونه جزييات سكوت اختيار
كرده بود ــ به عبارت دقيقتر در مورد هر موضوعى سكوت اختيار كرده بود
بهاستثناى طاقديسها ،ناوديسها ،گسلهاى محورى ،و مانند اينها .گويى تمام
اين موارد را از سر عقل پنهان نگهداشته بود تا جملگى را غيرقابل اندازهگيرى 
و درك نشان دهد .با گذشت سالها ،من تدريجا در مورد اينكه چنين تفسيرى 
يك تمايلِ درونىِ خصوصى است دستخوش ترديدهايى شدم .بهنظر مىرسيد
كه نوعى  توطئهی گيجكنندهی جهانى  در ميان نويسندگان كتابهاى  درسى 
وجود داشت تا به خواننده اطمينان دهند مطالبى كه آنها بررسى مىکنند هيچگاه
به مرز موضوعات اندكى جالب نزديك نمىشود و فاصلهی بين آن مطالب با
مطالب آشكارا جالبتوجه به اندازهی تلفنكردن از يك راه ِ دور است.
اكنون مىدانم سپاه بزرگى از نويسندگان موضوعات علمى در آمريكا وجود
دارند كه با نثرى صريح و پرهيجان مىنويسند ـ مانند تيموثى فريس ،ريچارد
فورتى و تيم فلنرى كه سه تن از برجستهترينهاى اين عرصه هستند (البته اگر
نخواهيم از مرحوم ريچارد فاينمن ياد كنيم كه جايگاهى چون خدايان بهدست
آورده بود) ـ ولى متأسفانه تا اين تاريخ هيچيك از آنها نويسندهی يكى از
كتابهاى درسى مورد استفادهی من نبودهاند .تمام كتابهاى درسى من به قل ِم
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مردانى (هميشه مردان) به رشتهی نگارش درآمده بودند كه معتقد بودند هر
نكتهاى زمانى روشن مىشود كه در قالب فرمول بيان شود ،و نيز به اين اعتقاد
جالب و گمراهكننده باور داشتند كه كودكان آمريكايى دوست دارند فصلهاى 
كتابهاىشان با يك بخش شامل پرسشهايى به پايان برسد كه آنها بتوانند
سر فرصت دربارهشان تأمل و تفكر كنند .به اين ترتيب ،سالهاى عمر را پشت
سر مىگذاشتم و معتقد بودم كه علم چيزى بىنهايت كسلكننده است ،اما گمان
مىكردم كه نيازى به كسلكننده بودن ندارد و اگر از دستم برمىآمد اص ً
ال به
چنين چيزى نمىانديشيدم .مدتها نيز به اعتقاد خود پاىبند شدم.
اما سالها بعد ـ چهار يا پنج سال پيش ـ كه با هواپیما در مسيرى طوالنى از
آن سوى اقيانوس آرام سفر مىكردم ،از پشت پنجره به اقيانوس روشن از تابش
نور ماه خيره شده بودم كه ناگهان احساسى قوى در من بيدار شد و من به خودم
گفتم گويا دربارهی تنها كرهاى كه مىخواهم به زندگى در آن ادامه دهم چيزى 
نمىدانم .مث ً
ال نمىدانستم چرا آب اقيانوسها شور است ولى آب درياچههاى 
بزرگ شمال شرقى آمريكا شور نيست .كوچكترين تصورى از پاسخ به اين
پرسش در ذهن خود نداشتم .هيچ نمىدانستم كه گذشت زمان بر شورى آب
اقيانوسها مىافزايد يا از آن مىكاهد ،و آيا سطوح شورى آب اقيانوسها از
موضوعاتى است كه من بايد نگرانش باشم يا بهتر است در موردش نينديشم.
(با خوشحالى مىخواهم بگويم كه دانشمندان نيز تا اواخر دههی  1970پاسخى 
براى  اين پرسشها نداشتند :آنها فقط با صداى  قابل شنيدن دربارهی اين
موضوعات صحبت نمىكردند).
ِ
شورى ِ
آب اقيانوسها ،البته باريكترين عرصهی نادانى و بىاطالعى 
درجهی
من بود .نمىدانستم پروتون يا پروتئين چيست ،كوارك را از كواسار تشخيص
نمىدادم ،نمىدانستم زمينشناسها چگونه مىتوانند نگاهى به يك اليه از تودهی
سنگ ديوارهی يك دره بيندازند و عمر آن را تشخيص دهند ،حقيقتا چيزى 
نمىدانستم .يك اشتياق آرام و خارقالعاده براى ياد گرفتن و دانستن برخى 
نكات دربارهی اين موضوعات و دريافتن اينكه تاكنون چند نفر توانستهاند
از آنها سر درآورند آرامآرام بر وجودم چيره شد .اين همواره بزرگترين
شگفتى زندگىام بوده است ــ دانشمندان چگونه از مسايل سردرمىآورند .فالن
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دانشمند چگونه مىداند كرهی زمين چه وزنى دارد يا سنگهايش چه عمرى 
دارند يا چه چيزهايى در اعماق زمين نهفته است؟ چگونه مىتوانند به چگونگى 
و زمان پيدايش كائنات و شكل كائنات در نخستين روزهاى پيدايشاش پى 
ببرند؟ چگونه مىتوانند دريابند كه در درو ِن اتم چه مىگذرد؟ و سرانجام اينكه
ــ يا شايد مهمتر از همه اينكه ــ چگونه ممكن است غالبا چنين بهنظر برسد
كه دانشمندان تقريبا همهچيز را مىدانند اما باز نمىتوانند يك زمینلرزه را
پيشبينى كنند يا حتى بگويند كه اگر فردا به تماشاى مسابقهی فوتبال مىرويم
با خودمان چتر برداريم؟
بدين سان بود كه تصميم گرفتم بخشى از عمرم را ــ كه از قرار معلوم
سه سال شده است ـ به مطالعهی كتابها و مجلهها و يافتن كارشناسانى 
پارسامنش و شكيبا و آمادهی پاسخگويى به انبوهی از پرسشهاى فوقالعاده
گنگ اختصاص دهم .انديشهی اصلى در اين كار ،پى بردن به اين نكته بود كه
آيا نمىتوان شگفتى و دستاوردهاى علم را در سطحى كه خيلى فنى يا دشوار
نيست و در عينحال تماما سطحى هم نيست فهميد يا درك كرد ــ يا از آن در
شگفت شد يا حتى از آن لذت برد؟
اين انديشه و اميد من بود و كتابى هم كه مىخواهيد به مطالعهاش بپردازيد
با چنين هدفى به نگارش درآمده است .به هر حال ،براى اين كار ،راهى بس
دراز و زمانى بس كمتر از  650,000ساعت در پيش داريم .پس بياييد گام در
راه بگذاريم.
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آنها همگى در يك سطح قرار دارند .همگى در يك جهت به
گردش درآمدهاند ...مىدانيد ،كامل است .عالى  است .تقريبا
استثنايى است.

 -جفرى مارسى فضانورد در توصيف منظومهی شمسى

 1چگونه يك كائنات بسازيم
شما هر قدر هم كه به خودتان زحمت دهيد ،هيچگاه نخواهيد دانست كه يك
پروتون بهراستى چقدر ريز و كمحجم است .فقط بدانيد كوچكتر از آن است
كه بتوان در تصور آورد.
پروتون ريزترين جزء تشكيلدهندهی اتم است ،كه البته خود اتم نيز چيزى 
بس ريز و خيالانگیز است .پروتونها بهقدرى  ريزند كه يك لكهی بسيار
كوچك مركب ،مانند نقطهی باالى حرف انگليسى  iمىتواند چيزى در حدود
( 500,000,000,000پانصد ميليارد) از آنها را در خود جاى دهد ،كه اين از
مجموع ثانيههاى تشکیلدهندهی پانصدهزار سال اندكى بيشتر است .سخن آخر
آنكه پروتونها ،ذراتى بىنهايت میکروسکوپی هستند.
حال اگر مىتوانيد (كه البته نمىتوانيد) ،تصور كنيد يكى از اين پروتونها
را تا يك ميليارديم اندازهی طبيعىاش كوچكتر كرده و در فضايى بس كوچك
قرار دادهايد كه پروتون در داخل آن به صورت ذرهاى بس بزرگ بهنظر مىرسد.
حال بياييد مادهاى  معادل يك اونس (واحد وزن معادل  28/35گرم) را در
درون آن فضاى كوچك كوچك بگنجانيد .عالى است .اكنون براى ساختن يك
كائنات آماده شدهايد.
البته من چنين فرض مىكنم كه شما در نظر داريد يك كائنات گسترشيابنده
بسازيد .اما اگر ترجيح دهيد كائناتى قدیمی و داراى ابعادى مشخص از نوع
انفجار بزرگ بسازيد به مواد اضافى نياز پيدا خواهيد كرد .به عبارت دقيقتر
مجبور خواهيد شد هر آنچه را كه به دستتان مىرسد  -هر ذرهی ريز و
درشت مادى در حد فاصل از اينجا تا مرزهاى آفرينش ـ را گردآورى كنيد و
در درون فضاى چنان بىنهايت خُ رد و فشردهاى بگنجانيد كه اص ً
ال بُعدى ندارد.
اين چنين خصوصيتى تكينگى ناميده مىشود.
در هر حال ،خودتان را براى يك انفجار بهراستی بزرگ آماده كنيد .طبيعى است
كه براى مشاهدهی اين منظره دلتان مىخواهد عقبتر برويد و خودتان را به نقطهاى 
امن برسانيد .متاسفانه جايى براى عقبتر رفتن نيست زيرا در خارج از تكينگى،
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هيچ جايى وجود ندارد .وقتى كائنات دستاندركار گسترش خود مىشود ،طورى 
گسترش نمىيابد كه خالء يا فضاى خالى بزرگترى را پر كند .تنها فضايى كه
وجود دارد همان فضايى است كه كائنات به هنگام گسترش خود ايجاد مىكند.
مجسم كردن تكينگى به صورت نقطهاى باردار كه از خاليى تاريك و بىمرز
آويخته است كارى طبيعى بهنظر مىرسد ولى خطا است .اما هيچ اثرى از فضا
يا تاريكى نيست .تكينگى در پيرامون خود هيچ «اطرافى» ندارد .هيچ فضايى 
ِ
ازسوی تكينگى و هيچ مكانى براى قرارگرفتن تكينگى در آن
براى اشغال شدن
وجود ندارد .حتى نمىتوان پرسيد تكينگى از چه زمانى وجود داشته است  -يا
همين اواخر ،مانند فكرى خوب كه تصور مىشود ناگهان پديدار شده است
يا آنكه از ازل وجود داشته و آرام به انتظار لحظهی مناسب بوده است .زمان،
وجود دارد .ا ّما براى زمان ،گذشتهاى وجود ندارد كه زمان از دل آن سر برآورد.
و به اين ترتيب است كه كائنات ما از هيچ آغاز مىشود.
َپ مستقلِ خيرهكننده و در لحظهاى  پُرشكوه و
تكينگى با يك ضربت یا ت ِ
بس زودگذر و آنى و فراگير كه اندر بيان نگنجد ،ابعادى آسمانى و فضايى 
خارج از حدود ادراك ما پيدا مىكند .در نخستين ثانيهی سرشار از آفرينش
(ثانيهاى كه كيهانشناسان بسيارى ،چندين دوره از زندگانى خود را وقف بريدن
آن به صورت اليههاى هرچه نازكتر خواهند كرد) جاذبه و نيروهاى ديگرى 
توليد مىشوند كه بر علم فيزيك غالب هستند .در كمتر از يك دقيقه ،ابعاد
كائنات يكميليونميليارد بار بزرگتر مىشود و شتابان انبساط مىيابد .در اين
لحظه ،دماى كائنات بسيار زياد مىشود و به دهميليارد درجه مىرسد و براى 
آغاز واكنشهاى هسته ِ
اى ايجادكنندهی عناصر سبكتر  -عمدتا هيدروژن و
هليوم و اندكى (در حدود يك اتم در هر صدميليون) ليتيوم ـ كفايت مىكند.
در سه دقيقه 98 ،درصد كل مادهاى كه در كائنات وجود دارد يا وجود خواهد
داشت توليد مىشود .كائنات به وجود مىآيد .اين كائنات ،جايى است سرشار
از شگفتى و امكانات ارضاكننده و در عينحال زيبا .و تمامى اين تغييرات در
زمانى معادل زمان الزم براى آمادهكردن يك ساندويچ رخ مىدهند.
اينكه لحظهی مزبور كى رخ داد ،تا حدودى جاى بحث دارد .كيهانشناسان
از مدتها پيش دربارهی اين نكته با يكديگر بحث و مجادله داشتهاند كه
دريابند لحظهی آفرينش  10ميليارد سال پيش بوده است يا بيست ميليارد سال
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پيش يا نقطهاى در حد فاصل اين دو .چنين بهنظر مىرسد كه كمكم در مورد
رقم  13/7ميليارد سال به توافق نزديك مىشوند ،اما اندازهگيرى و تعيين زمان
دقيق چنين چيزهايى ،همچنان كه در صفحات بعد خواهيم ديد فوقالعاده
دشوار است .آنچه حقيقتا در اين مورد مىتوان گفت آن است كه در نقطهاى 
نامعين در گذشتهاى بس دور ،به عللِ نامعلوم لحظهاى به وجود آمد كه در علم
با عبارت  t=0توصيف مىشود .ما همچنان به راه خودمان ادامه مىداديم.
البته خيلى چيزها هست كه ما چيزى دربارهشان نمىدانيم و بخش بزرگى از
آنچه را كه تصور مىكنيم چيزى دربارهاش مىدانيم عم ً
ال نشناختهايم يا تصور
كردهايم كه از مدتها قبل شناختهايم .حتى نظريه انفجار بزرگ نيز نظريهاى 
بسيار جديد است .اين نظريه از حدود دههی  1920بهبعد كه نخستينبار بهطور
ِ
سوی ژرژ ادوار لومتر كشيش فيزيكدان و منجم بلژيكى مطرح شد،
آزمايشى از
مورد توجه و بررسى بوده است اما تا اواسط دههی  1960كه دو متخصص
اخترشناسىِ راديويى به كشفى خارقالعاده و سهوى نايل آمدند هنوز بهنظريهاى 
فعال در عرصهی كيهانشناسى تبديل نشده بود.
اين دو اخترشناس ،آرنو پنزياس و رابرت ويلسن نام داشتند .در سال 1965
آنها مىكوشيدند از يك آنتن مخابراتى عظيم متعلق به آزمايشگاههاى شركت
بل در شه ِر هامدل از ايالت نيو جرزى استفاده كنند اما يك صداى پسزمينهی
پيوسته ـ صداى هيس يكسره و بخارمانند كه هر كار آزمايشى را غيرممكن
مىساخت ـ در كارشان اختالل ايجاد مىكرد .اين صدا بىوقفه و بدون تمركز
در نقطهاى خاص ادامه داشت .از هر گوشهی آسمان ،شب و روز و در هر
فصلى به گوش مىرسيد .اخترشناسان جوان ،يك سال از عمرشان را در راه ِ
انواع كارهايى گذاشتند كه گمان مىكردند به رديابى و از ميان بردن آن صدا
خواهد انجاميد .تكتك دستگاههاى الكتريكى را آزمايش كردند .ابزارهاى دقيق
را از نو ساختند ،مدارها را آزمايش كردند ،سيمها و كابلها را ُشل و سفت
كردند ،پريزها را گردگيرى كردند .از ديش باال رفتند و تكتك درزها و پرچها
را با نوار لولهاى پوشاندند .دوباره از ديش باال رفتند ،با جارو و فرچه به جانش
افتادند و سطح آن را از وجود چيزهايى كه بعدها در يك مقاله از آن با عبارت
«مادهی سفيد دىالكتريك» يا فضلهی پرندگان به زبان عوام نام بردند پاك
كردند .هيچ يك از چارههايى كه انديشيدند مؤثر واقع نشد.
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بىآنكه اين دو اطالعى از آن داشته باشند ،درست بهفاصلهی  50كيلومتر
آن سوتر ،در دانشگاه پرينستن ،گروهى از دانشمندان به رهبرى رابرت دايك،
دستاندركار تحقيق براى يافتن همان چيزى بودند كه اين دو مىكوشيدند
از شرش خالص شوند .پژوهشگران دانشگاه پرينستن انديشهاى را راهنماى 
ِ
سوی جورج گاموف ،اخترفيزيكدان
خود قرارداده بودند كه در دههی  1940از
روستبار پيشنهاد شده بود ،با اين مضمون كه هرگاه بهدقت در ژرفاى فضا
بنگريد متوجه نوعى تششع پسزمينهی كيهانى مىشويد كه از انفجار بزرگ
برجا مانده است .گاموف از محاسبات خود نتيجه گرفت كه اين تشعشع هرگاه
از پهناى كيهان بگذرد به شكل ريزموج (مايكروويو) به كرهی زمين مىرسد.
او در يكى از مقاالت پايانى عمرش حتى ساخت ابزارى را پيشنهاد كرده بود
كه احتمال مىداد که خودش از عهدهی اين كار برآيد :آنتن بل در شهر هامدل.
متأسفانه نه پنزياس و ويلسن مقالهی گاموف را مطالعه كرده بودند نه هيچ يك
از دانشمندان عضو گروه دانشگاه پرينستن.
البته صدايى كه پنزياس و ويلسن مىشنيدند صدايى بود كه گاموف وجود
آن را فرض كرده بود .آنها توانسته بودند لبهی كائنات يا دستكم بخش
مريى آن را در فاصله 144ميلياردتريليون کیلومتری كشف كنند .آنها نخستين
فوتونها ـ كهنترين نور موجود در كائنات ـ را با آنكه بر اثر عامل زمان
و مسافت به ريزموج (مايكروويو) تبديل شده بودند ،درست همانگونه كه
گاموف پيشنهاد كرده بود «مىديدند» .الن گوت در كتاب كائنات گسترشيابنده،
مقايسهاى انجام مىدهد كه به شناخت منطقى اين دستاورد يارى مىرساند .اگر
نگريستن در ژرفاى كائنات را همچون نگريستن به سطح خيابان از طبقهی
صدم ساختمان امپاير استيب بيلدينگ در نظر بگيريد (كه در آن طبقهی صدم
نمايندهی زمان حال و سطح خيابان نمايندهی لحظهی انفجار بزرگ باشد) ،در
ِ
به کوشش پنزياس و ويلسن صورت گرفت دورترين
زمانى كه كشف يادشده
كهكشانهايى كه دانشمندان تا آن زمان رديابى كرده بودند تقريبا در طبقهی
شصتم قرار داشتند ،و دورترين اجسام ــ كواسارها ــ تقريبا به طبقهی بيستم
رسيده بودند .كشف پنزياس و ويلسن ،آشنايى ما با كائنات مريى را به حدود
نيم اينچى ( 1/22سانتیمتر) سطح خيابان رسانيد.
پنزياس و ويلسن كه همچنان از علت آن صدا سر درنياورده بودند ،به دايك
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در دانشگاه پرينستن تلفن زدند و مشكلشان را براى او شرح دادند با اين اميد
كه او بتواند راهحلى براى آن پيدا كند .دايك بالفاصله متوجه شد كه آن دو
جوان چهچيزى را كشف كرده بودند .وقتى گوشى را روى تلفن گذاشت ،رو
كرد به همكارانش و گفت« :بسيار خوب ،بچهها ،حاال دیگر پیش افتادهايم».
اندكى پس از آن ،دو مقاله در مجلهی اخترفيزيك انتشار يافت :يكى بهقلم
پنزياس و ويلسن در تشريح تجربهاى كه پس از شنيدن صداى هيس اندوخته
بودند و ديگرى به قلم اعضاى گروه دايك در تشريح ماهيت آن هيس .پنزياس
و ويلسن گرچه در جستجوى تشعشعات پسزمينهی كيهانى نبودند ،وقتى آن را
يافتند نمىدانستند اين تشعشعات چيستند ،و در هيچ مقالهاى هم به توصيف يا
تفسير ماهيت آن نپرداخته بودند ،جايزهی نوبل  1978در رشتهی فيزيك به آن
دو اعطا شد .از پژوهشگران دانشگاه پرينستن فقط يك سپاسگزارى بهعمل آمد.
دنيس او ِورباى در كتاب قلبهاى تنهاى كيهان مىنويسد« :پنزياس يا ويلسن بر
روى هم چيزى دربارهی اهميت كشفى كه بهعمل آورده بودند نمىدانستند تا
آنكه توجهشان به مطالبى در روزنامهی نيويورك تايمز در آن مورد جلب شد».
از قضا ،اختالل ناشى از تشعشعات پسزمينهی كيهانى چيزى است كه ما
جملگى با وجود آن آشناييم .تلويزيونتان را روى هر يك از كانالهايى كه
دريافت نمىكند روشن كنيد و همانجا نگهداريد ،در حدود  1درصد الكتريسيتهی
ساكنِ رقصانى كه مىبينيد نتيجه تأثير اين باقىماندهی باستانىِ انفجار بزرگ
است .دفعه بعد كه از پخش نشدن برنامهی تلويزيونى گله مىكنيد ،بهياد داشته
باشيد كه هميشه مىتوانيد تولد كائنات را تماشا كنيد.
گرچه همهی مردم آن را انفجار بزرگ مىنامند ،در بسيارى از كتابها هشدار
داده مىشود كه آن را انفجار بهمعنى متعارف كلمه تلقى نكنيم .اين پديده،
گسترشى بىكرانه و ناگهانى در مقياسى بس عظيم بود .راستى كدام علت باعث
چنين انفجارى شد؟
ً
در يك فرض گفته مىشود تكينگى ،احتماال باقيماندهاى از يك كائنات
متالشىشدهی پيشين بوده است ـ به اين معنى كه ما فقط يكى از كائناتهاى 
موجود در چرخهی ابدى كائناتهاى گسترشيابنده و متالشىشوندهايم ،مانند
كيسهی هواى روى يك دستگاه اكسيژن .برخى ديگر انفجار بزرگ را به چيزى 

